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چکیده
تمدن اسالمی پس از شکلگیری و پشت سر گذاشتن چند قرن درخشش در عرصههای
مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی ،از قرون میانه به بعد با موانع و
مشکالتی روبرو گردید که موجب شد تا بعا وجعود دارا بعودن دسعتاوردهای گرانمایعه و
پرورش اندیشمندان فراوان دچار افت و افول گردد و نتواند متناسب با مقتضیات زمعان،
زمینههای الزم را برای توسعهی همه جانبه جامعه اسالمی فراهم سازد.
دربارهی افول تمدن اسعالمی ،دیعدگاههای مختلفعی مرعرش شعده اسعت .هعر یع از
نویسندگان ،با نگاه خاصی به بررسی پدیدهی افول تمدن اسالمی پرداختهانعد و علعل و
عوامل مختلفی را در این افول دخیل دانستهاند؛ ولی در میان تحلیلهای صورت گرفته،
کمتر به علل افول علمی تمدن اسالمی پرداخته شده است .این پژوهش بر آن است تعا
ضمن بررسی و تحلیل علل علمی افول تمدن اسالمی ،راهکارههای الزم بعرای اییعای
تمدن اسالمی را نیز ارائه نماید .نگارنده بر این بعاور اسعت کعه مسعائل علمعی ،نقعش
عمدهای هم در اعتال و درخشش تمدن اسالمی و هم در افول این تمدن بزرگ داشعته
است و یکی از مهمترین راههای اییای تمدن اسالمی را نیز رف این موان و یرکت در
جهت توسعه علمی می داند.
کلیدواژهها
تمدن اسالمی ،توسعهی علمی ،اییا علمی ،باززایی علمی ،نظام تاریخی.
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مقدمه

تمدن اسالمي یکي از عظیمتـری و تثییرگـذارتری تمـدناای هاـاني اسـت کـه بـا
پیدایش و پرورش ،افق هدیدی در عرصههای مختلف به روی همه اقوام و ملل گشوده
شد و با تکیه بر فرهنگ ترکیبي و تکمیلـي کـه داشـت از تمـام دسـتاوردهای علمـي و
ارزشمند سایر تمدنها باره گرفت و سپس خدمات ارزندهای به ویژه در عرصهی علوم
متعارف و مبتني بر اصول و مباني شریعت اسالم به تمدنهای موهود بشری ارائه کـرد
زیرا تمدن اسالم که در گسترهی وسیع هغرافیایي خود بـا اقـوام و زبانهـای گونـاگون
روبهرو شد و به دلیل داشت ماهیـت تلفییـي و ترکیبـي و نیـر قـدرت بـابی اقتبـاس،
توانست میان مباني فکری خود با اندیشهی سایر اقوام ،ارتباط برقرار کند که ای نشـاني
از قدرت و توانایي ای تمدن است .ای ارتباط ،سبب ایجاد یک تحول عمیـق و پویـای
فکری در نظام هااني گردید و با بازتابهای علمي و فرهنگي گسترده و متنوعي همراه
پیوستگي و ظرافت که از مشخصههای برهستهی تمدن اسالمي محسوب ميشود موفق
شد تا ضم توهه به میراث ادعایي گذشته ،به حال و آینده نیر بیندیشد و از طرفـي بـا
توهه به ای که میولهی تمدن به طور کلي از مفاهیم فرهنـگ و نظـام تـاریخي وسـیعتر
است ،تمدن اسالم را ميتوان پیوندگاه میـان هاـانبیني و نظـام تـاریخي اقـوام و ملـل
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

گوناگون دانست .به سخ دیگر منظور ما از تمـدن اسـالمي در ایـ نوشـتار ،فرهنگـي
است که فراتر از خاستگاه خود (مدینة النبی) گسترش مکاني و زماني یافتـه
و اهتماعات متعدد را در برگرفته است از حیات اهتماعي تـثییر پذیرفتـه و بـر حیـات
اهتماعي آنها تثییر گذارده است (رهبزاده ،1376 ،ص ،)52دارای خصیصهی هاان-
وطني است و همهی ملتها در ترکیب و ایجاد آن سام وافری دارند.
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بود .ای تمدن با بارهگیری از مفاهیمي همچون علمگرایي ،عیلمداری ،عدالتگسـتری،

مطلب دیگری که باید در حوزهی تمدن اسالمي مورد توهه قرار گیرد ای است کـه
ای حوزه به مراتب محدودتر از حوزهی دیـ اسـالم اسـت چـرا کـه حـوزهی تمـدن
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ابرار و امکانات اسالمي برای گذران امور زندگاني باره ميگیرند بنابرای حوزهی دیـ
اسالم هم میدستر و هم بسیار وسیعتر از حوزهی تمدن اسالمي است.
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اسالمي شامل مناطق و اقوامي ميشود که با هاانبیني و نظام تـاریخي اسـالم و نیـر از

ای تحییق بر آن است تا علـل و عوامـل علمـي عیـب مانـدگي در حـوزهی تمـدن
اسالمي را مورد بررسي قرار دهد برای پرداخت بـه ایـ ماـم ،ابتـدا بـه طـور مختصـر
دیدگاههای مختلف را در مورد افول تمدن به طـور عـام و آنگـاه عوامـل افـول تمـدن
اسالمي به طور خاص بیان کند سپس علل افول علمي تمدن اسالمي را مورد بررسي و
تجریه و تحلیل قرار ميدهد و در پایان ،به اختصار راهکارهـای بزم بـرای رفـع موانـع
علمي و نیر عوامل توسعهی علمي را ارائه ميکند.
موضوع تحییق حاضر ،بررسي نیش علـل و عوامـل افـول علمـي تمـدن اسـالمي از
سدههای میانه تا کنون است .در ای پژوهش ،هدف اساسي ،تبیی ای مسثله اسـت کـه
چه علل و عوامل علمي در افول تمدن اسالمي از سدههای میانـه تـاکنون نیـش داشـته
است و ای که چرا تمدن اسالمي هایگاه رفیع علمي و اهمیت هاـاني خـود را در ایـ
دوران تاریخي از دست داده است؟ بدی منظور در ای تحییق سعي خواهد شـد تـا بـا
و عوامل علمي داخلي و خارهي در ایـ عیـب مانـدگي ایفـا کردهانـد ،مـورد بررسـي
قرار گیرد.
علل افول تمدنها

یکي از خصوصیات تمدنها ای است که بعد از طي دوراني ،دچـار ضـعف و افـول
دگرگونيانــد ولــي برخــي تمــدنها بــه دلیــل ورزیــدگي ،انعطافپــذیری و قابلیــت
سازگاریشان ،نسبت به سایر تمدنها حیات طوبنيتری یافتهاند در ای میان اگـر چـه
تمدن اسالمي دوران طوبني پر فراز و نشیبي را طي کرده است و افول آن بـه ویـژه در
عرصهی علمي از قرن ششم هجری به بعد واقعیتي انکارناپذیر است ،امـا هـیت گـاه بـه
طور کامل منحط و مضمحل نشده اسـت .پایـداری و سرسـختي بـر مانـدگاری مظـاهر

علل افول علمي تمدن اسالمي

ميگردنـد .بنــابرای هــیت تمــدني هاودانــه نیســت زیــرا تمــدنها پیوســته دســتخوش
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استفاده از دادهها ،منابع و اطالعات معتبر ،چگونگي افول تمدن اسالمي و نیشي که علل

تمدن اسالمي با توهه به دارا بودن اصول و مباني قوی علمي ،نشانگر ذات زندهی ایـ
دورهی معاصر گواه گویا و زندهای در ای زمینه است.
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تمدن تا کنون بوده است .ظاور علمـا و اندیشـمندان در حوزههـای مختلـف علمـي در

متفکران گوناگوني در مورد پدیدهی افول تمدن به طور کلي و از همله تمدن اسـالم
در دوران مختلف تاریخي به اظاار نظر پرداختهاند .افرادی همچون اب خلـدون (-785
 711ق 1332 -1406 /م) ،فالویو بیونـدو (1463-1388م) ،ماکیـاولي (1527-1469م)،
ویکــو (1744-1668م) و نیــر در دوران معاصــر نظریــه پردازانــي همچــون اشــپنگلر،
کوویگلي ،1توی بي ،برادل و ساموئل هانتینگتون از همله کسـاني بودهانـد کـه در ایـ
زمینه اظاار نظر کردهاند اما با وهود ای  ،باز یک نظریـهی عمـومي ،هـامع و منسـجم
راهع به پدیدهی افول وهود ندارد ولي با توهه به رهیافتهای ای متفکران نسبت بـه
مسثلهی افول ،سه رویکرد متفاوت را ميتوان تشخیص داد:
 :1زیستي -چرخهای
 :2ترکیبي
 :3ساختاری
دارند :تولد ،هواني ،بررگسالي ،پیری و سرانجام مـر  .ایـ رویکـرد تیریبـار در قالـب
همان دیدگاه کوویگلي های ميگیرد که هفت مرحله را برای تمدناا در نظر ميگیرد:
 :1آمیرش  :2بارداری  :3بالندگي  :4کشـاکش  :5امپراطـوری هاـاني  :6انحطـاط :7
هجوم (مظفری ،بيتا.)52 :
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

بر اساس دیدگاه زیستي -چرخهای ،نوسازی تمدن با آهنگ طبیعـي تکامـل زیسـتي
ناهمساز است یعني همی که تمدني از مجـرای دوران طالیـي و انحطـاط گـذر کـرده
باشد ،فرومردنش گریرناپذیر است .از همله افـراد دیگـری کـه از نظریـه پـردازان ایـ
دیدگاه محسوب ميشود توی بي را ميتوان نام برد (همان).
رویکرد ترکیبي معتید است که هنگاای خارهي ،عامل اساسي انحطاط تمدنهاست،
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بر اساس رویکرد زیستي -چر خهای ،تمدنها بـا زنـدگي زیسـتي انسـانها شـباهت

در حالي که ساختگرایان عامل اساسي افول تمدن را عناصری ميدانند که بـه سـاخت
(کالبد و روح) تمدن مربوط ميشوند عناصری همچون اقتصـاد ،بحرانهـای داخلـي و
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1390.1.2.5.5
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1. Quigley.

خستگي ،اختالل اهتماعي و دگرگونيهای مام در عرصههای بازرگـاني ،زیرسـاخت و
ارتباطات و دگرگونيهای ساختاری تلیي ميشوند.
اغلب نظریهپردازان معاصر ،عوامل ترکیبي را در پدیدهی افول مؤیر ميدانند افـرادی
نظیر هانتینگتون خطر اساسي انادام تمدن غرب در دهههای اخیر را در چند فرهنگـي و
چند قومیتي فراینده و نیر از ناحیهی قدرتهای خارهي ميبینند (همان).
بدی ترتیب اگرچه نظریه پردازان در مورد علل افـول تمـدن ،دیـدگاههای متفـاوتي
ارائه نمودهاند ،با وهود ای  ،همهی آنها اصل پدیدهی افول را به عنـوان حـالتي منفـي
پذیرفتهاند .پدیدهای که ميتواند بر ساخت تمدن آسیب قابـل تـوهاي را وارد سـازد و
زمینهساز انادام آن گردد .بنابرای افول تمدن به دور از علتهای آن ميتوانـد گسسـت
میان هاانبیني و نظام تاریخي تعریف شود.
علل افول تمدن اسالمی

به بعد با پدیدهی افول روبهرو شده است اما ایـ کـه چـرا و چگونـه ایـ تمـدن کـه
سدههای پیاپي در اوج اعتال و درخشش قرار داشته ،امروزه نسبت به گذشـته پرافتخـار
خود در وضعیت نامناسبي قرار دارد ،سؤالي است که باید با تثمل بیشتری مورد بررسـي
قرار گیرد یا به تعبیر استاد مطاری باید مشخص شود که چگونه شد مسـلمانان پـس از
آن همه پیشروی و ترقي در علوم و معارف و صنایع به قایرا برگشتند؟ و مسـؤول ایـ
برخي نظریه پردازان همچون زری کوب عامل افول تمدن اسالمي را فیـدان وحـدت
وانسجام هامعهی اسالمي و بروز تعصبات قومي و محلي دانستهاند ،زری کـوب معتیـد
است که ای امر موهـب رکـود و سسـتي روح تسـام و وحـدت موهـود بـر هامعـه
مي شود .وی بر ای باور است که از دوره بني امیه با برتری قائل شدن عرب نسـبت بـه
غیر عرب(مـوالي) بـه مـرور زمـان زمینـههای انحطـاط تمـدن اسـالمي فـراهم گردیـد

علل افول علمي تمدن اسالمي

انحطاط و سیر قایرایي چیست و کیست؟
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تمدن اسالمي نیر مانند سایر تمدنها مراحل مختلفي را طي کـرده و از دورهی میانـه

(زری کوب ،1369 ،صص.)23-22 ،15
پرستي و راحتطلبي ـ که تیریبار از همان آغاز حکومت بني امیه در شام آغاز گردیـد و
توسط بني عباس ادامه یافت ـ موهب از بی رفـت بسـیاری از درآمـدها و یروتهـای
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دیدگاه دیگری که در ای زمینه وهود دارد ایـ اسـت کـه گسـترش فسـاد ،تجمـل

دولــت اســالمي ،افــرایش نارضــایتي عمــومي و ســرانجام افــول تمــدن اســالمي شــد
(اب خلدون ،1331 ،ص 74قرباني ،1372 ،صص.)382-389
عده ای نیر هجوم خارهي همانند هنگهای صلیبي و حملهی مغول را عامل اصـلي
افول تمدن اسالمي مي دانند (ایوبکوست ،1363 ،ص.)143
عامل دیگری که در عیبماندگي تمدن اسالمي مورد توهه قـرار گرفتـه ،انرواطلبـي
است .بدی معني که تمدن اسـالمي در پـي وقـوع هنگهـای صـلیبي و قطـع ارتبـاط
با خارج به انروا کشیده شد و در پـي ایـ انـروا ،خالقیـت در تمـدن اسـالمي از بـی
رفــت و بــا تمــایالت تجریهطلبانــه و تعصــبگرایانه روبــرو گردیــد (زریــ کــوب،
 ،1369ص.)30
عدهای دیگر از نویسندگان متثخر ،مجموع عوامل داخلي همچون استبداد ،دنیاگرایي،
تحجر ،دور شدن از اسالم راستی  ،فرقهگرایي ،تغییر اندیشهی سیاسي و عوامل خارهي
اســالمي ميداننــد (وبیتـــي ،1383 ،صــص137-156و 191 -214کاشـــفي،1384 ،
صص.)205-216
در تیسیمبندی دیگری ،نظریهها دربارهی علل افول تمدن اسالمي به طور کلي به سه
دسته تیسیم شده است :دستهی اول غرب را عامل اساسي عیب ماندگي تمدن اسـالمي
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

معرفي کرده است دستهی دوم خود مسلمانان را عامل اصلي افول قلمداد نمـوده اسـت
و دستهی سوم تااهمات خارهي همچون هنگهای صلیبي و حملهی مغولها را عامل
اصلي افول تمدن اسالمي شناخته است (فالطوری ،بيتا ،ص.)50
برخي دیگر از نویسندگان که در مورد تمدن اسالمي نظریـهپردازی کردهانـد ،عوامـل
زیر را از عوامل اصلي افول تمدن اسالمي قلمداد نمودهاند:
الف) عوامل اقتصادی و انحراف از مسیر واقعـي اسـالم کـه شـامل عوامـل اعتیـادی
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همانند هنگهای صلیبي ،حملهی مغول و استعمار غرب را علل عمـدهی افـول تمـدن

فردی و همعي ميشود.
ب) عوامل سیاسي که در قالب عوامل سیاسي داخلي و خارهي مطرح شده است.
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علــم و دانــش را شــامل ميشــود(قرباني ،1372 ،صــص 340-358مــوییي،1373 ،
صص)51-54
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ج) عوامل اهتماعي که مسائلي همچـون رواج روحیـهی بـي تـوهاي بـه پیشـرفت

نظریهی دیگری که در ای زمینه وهود دارد نظریـه ترکیبـي ارگانیسـمي -سیسـتمي
(کاولت تمـدني) اسـت .بـر مبنـای ایـ نظریـه ،هـر تمـدني بعـد از پیـدایش ،شـروع
به رشد ميکند .اگرای تمـدن بـه صـورت یـک سیسـتم بسـته درآیـد ،راکـد ميشـود
و سپس رو به زوال و انحطاط ميگـذارد .طرفـداران ایـ عییـده ،بـا نگـاه هبرگرایانـه
به رونـد تـاریخي تمـدنها و ملتهـا مينگرنـد و مـدعي هسـتند کـه منـابع پیشـروی
تمدنها به تـدریج پایـان ميیابـد و چـون منـابع هدیـدی بـه وهـود نميآیـد ،منـابع
کا هم در برابـر مشـکالت و بحرانهـا تـاب نميآورنـد .ایـ سیسـتم بسـته پـس از
آنکه قوایش به پایـان ميرسـد و قـدرت ادامـهی حیـات و میابلـه بـا عوامـل مخـالف
را از دســت ميده ـد ،هماننــد بســیاری از سیســتمهای دیگــر رو بــه پیــری مــيرود و
حرکــت آن بــه ســکون و رکــود مبــدل ميگــردد .چنانکــه علــم و حکمــت از ســدهی
ششم هجری /دوازدهم میالدی بـه بعـد بـه یـک سیسـتم بسـته تبـدیل شـد حکمـت
از آن به صـورت متفکرانـي چـون طوسـي ،سـاروردی و مالصـدرا بـه هـای ماندنـد.
طرفداران ای نظریه معتیدند که رونق علمـي کـه در قـرون اولیـهی حکومـت عباسـي
به وهود آمد یک هریان طبیعي و خودهوش نبـود بلکـه پدیـدهای بـود کـه از بیـرون
وارد مرکــر امپراطــوری اســالم در بغــداد شــده بــود .آنچــه علــوم اســالمي را تشــکیل
مـيداد ،برگرفتــه از تمــدنهای دیگــر بــود .همچنـی ناضــت علمــي در زمــان مــثمون
یک ناضت ترهمه بود .دارالترهمه نیر یک دانشگاه نبود ،بلکه بیشتر یک دارالترهمـهی
برر

بود .عالوه بـر آن ،آنچـه بـه نـام عصـر طالیـي اسـالمي در زمـان بنـي عبـاس

درخشید ،پدیدهای نبـود کـه بـه تـدریج و مرحلـه بـه مرحلـه و در طـي چنـدی قـرن
افت و خیر در بغـداد شـکل گرفتـه بـوده باشـد بلکـه وصـلهای بـود کـه همزمـان بـا

علل افول علمي تمدن اسالمي

و دیگــر خلفــای عباســي ،در حیییــت یــک ناضــت طبیعــي خودهــوش نبــود بلکــه

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-08-12

طبیعي از هامعهی شرقي آن زمان رخت بـر بسـت و از میـان رفـت و تناـا سـاقههایي

پیشــرفت فتوحــات مســلمی در ســرزمی هایي کــه علــوم در آنهــا وهــود داشــت،
نبود که به صورت ناایي کاشته شده و بـه تـدریج ریشـه دوانیـده و رشـد کـرده باشـد
بلکه درختي بود که با ریشه از هـای دیگـر کنـده شـده و بـه بغـداد آورده شـده و در
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یک مرتبه وارد مرکر امپراتوری بنيعباس در بغداد شـده بـود بـه بیـان دیگـر ،درختـي

انجا کاشته شده بود.حـال ایـ درخـت ،ممکـ بـود در شـرایط مناسـبي قـرار بگیـرد
که در عمل هم در میطعي ای گونه شد و ریشه گرفت و میوه زیادی هم بـه بـار آورد.
اما ای احتمال هم وهود داشت که شرایط هدید چندان مناسـب بـرای رشـد نباشـد و
ناایتار از میان برود .امری که پس از گذشت عصر طالیي پیش آمـد (زیبـا کـالم،1376 ،
صص.)223-225
در نگاهي هامعتر ،عوامل افول تمدن اسالمي به چاـار دسـته بـه قـرار ذیـل تیسـیم
شده است:
الف) فلسفي -فکری
ب) هغرافیایي -سوق الجیشي
پ) ف آورانه -علمي
ت) نظریه همگرایي هااني.
طرفداران ای نظریه دو برهان عمده ارائـه دادهانـد :نخسـت مسـثلهی خصوصـیت و
آرمان فکری فلسفهی اسالمي بدی معني که بر اساس باور کرمـر ،1مسـلمانان در آرای
افالطون و ارسطو کامالر خبره بودند بنابرای بـهرغم ایـ کـه اندیشـهی ارسـطویي بـر
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

کاوشهای منطیي و اندیشههای اخالقيشـان حـاکم بـود ،اندیشـه سیاسيشـان اساسـار
افالطوني بود (مظفری ،بيتا ،ص .)59عالوه بر ای  ،رویکردشـان بـه فلسـفه بـه هـای
سنجشگری ،بیشتر لفظي و مت بنیاد بود و معرفت به های پایبندی بـه نظـام فلسـفي
معی  ،بیشتر در هات آداب و آدابداني به کار ميرفت .برادل ای رخداد را بـه اعمـال
فشار دی بـر فیلسـوفان نسـبت ميدهـد و ميگویـد " :فیلسـوفان اسـالمي بـه عنـوان
دوستداران ارسطو ،به بحث بيپایان میان وحي و نبوت ،قرآن و توضی فلسفي انسـاني

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-08-12

الف) عوامل فلسفی  -فکری

مجبور ميشدند"(همان ،ص.)60
برهان دوم رکود عمومي تمدن اسالمي را ناشي از ظاور تعصب شدید در قرن پـنجم
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هجری /دوازدهم میالدی ميدانستند که نابودی فلسفه را به عنوان مبحثـي ناسـازگار بـا

دی اسالم هدف گرفته بود .ای هنبش را متکلماني چون غرالي (437 -490ق-1111 /
1008م) و ابــ تیمیــه (707-642ق1263-1328 /م) هــدایت ميکردنــد .ظاــور ایــ
هرماندیشي باعث از بی رفـت سرشـت پویـا ،هاـانبی  ،یکپارچـهگر و روادار تمـدن
اسالمي شد که در دوران اوهش مسلط بودند (همان).
ب) عوامل جغرافیایی  -سوق الجیشی

بر اساس ای دیدگاه ،افول تمدن اسالمي از زماني آغاز شد که سرباز -غالمـان بربـر
در دورهی سلجوقي ،تیریبار در تمام سرزمی های اسالمي قدرت را به چنگ آوردند .بـه
موازات ای قدرتگیری نیروهای ترک ،رویداد بررگي به وقوع پیوست کـه بـه نتـایجي
بنیادی و درازمدت انجامید ،بدی شکل که بعد از قرن پنجم هجری /دوازدهم مـیالدی،
تمدن اسالمي سلطهاش را بر دریا از دست داد ،چرا که وقتي اسالم دریـای مدیترانـه را
در حدود قرن اول هجری /هفتم میالدی ،فت کـرد ضـربهی شـکنندهای بـر امپراتـوری
یکپارچگي اروپایي را با دریایي بسته تجریه کرد .تمدن اسالمي هنگامي که سـلطهاش را
بر مدیترانه از دست داد ،خیلي زود خود را برای همیشه از کارافتاده ،ناتوان در توسعه و
فاقد تجایرات بزم برای زندگي معمول و روزانه دید .عالوه بـر آن سـفرهای اکتشـافي
دریایي دریانوردان اروپای غربي گسترش یافت و از آن زمـان بـه بعـد تمـدن اسـالمي
صرفار به محلي محدود تبدیل شد و از وسایل هدید ارتباطي که ورای قدرت فرهنگـي،
(همان).
پ) عوامل فنآورانه  -علمی

در اروپا از اواخر قرون وسـطي ،کـم کـم حرکتهـای علمـي شـروع شـد .انیـالب
گالیلهای و در پي آن انیالب کپرنیکي ،نگاه انسان را به طور بنیادی نسـبت بـه هاـان و

علل افول علمي تمدن اسالمي

اقتصادی و سیاسي از ابرارهای ضروری و کارآمـد بـه شـمار ميرفتنـد ،محـروم شـدند
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بیــرانس وارد ســاخت و بــه تعبیــر هنــری پیــرن ،در آن زمــان بــا ایجــاد ســدی از آب،

نسبت به خود دگرگون ساخت و ای تغییرات سرانجام منجر به وقوع رنسانس و تحول
هااني عیب ماند .ای امر موهب رکود بیشتر تمدن اسالمي شـد چـون کـه نتوانسـت
متناسب با امکانات و ابرار ناشي از ظاور عیالنیت هدید در هامعـهی هاـاني متحـول
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تمدن اروپایي شد ولي تمدن اسـالمي بـه روش سـنتي خـود ادامـه داد و از تحـوبت

شود .ظاور عیالنیت ابراری به سه عامل مربوط بود :1 :فت تدریجي تمام عرصـه هـای
معرفت با کمک ریاضیات :2 ،کاربست معرفت علمي از طریـق فـ شناسـي مربوطـه و
 :3پیـدایش یـک دسـتگاه اداری غیــر شخصـي کـه هیتیــک از ایـ عناصـر در دنیــای
اسالم وهود نداشت .عالوه بر ایـ  ،انیـالب ف آورانـه ،بـه عیـل بـاوری و نگـاه ایـ
هاــاني نیــاز دارد .تمــدن اســالمي پــس از قــرن ســیرده مــیالدی بــه بعــد ،از فرهنــگ
هاان وطني ،مدنیت و عیالنیت به هرماندیشـي و احیـای علـوم دینـي (فیـه و کـالم)
بازگشت و بدی ترتیب واپس ماندگي ف آورانهی تمدن اسالمي در آن دوره بـا واپـس
ماندگي تدریجي فکری و عیالني تشدید شد و ای علت اساسي افـول تمـدن اسـالمي
بود( .همان ،ص)61
ت) همگرایی جهانی

بر اساس ای دیدگاه ،مجموعهای از عوامل مختلف باعث افول تمـدن اسـالمي شـده
هرماندیشي و واپس ماندگي ف آورانه موهب شد تا تمدن اسالمي نیاط قـوت خـود را
مانند قدرت پوینده یکپارچه نگری از دسـت دهـد .بـر ایـ مطلـب ميتـوان تغییـرات
هاتگیری ناشي از ای برخوردها را نیر افرود .نوآوری انیالبي غربي ،اقیانوسها را بـه
عنوان وسیله اصلي ارتباط هااني به های خشکيها نشاند .هاان به طـور همزمـان بـه
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

واسطهی شبکهی ارتبـاط نـوی هاـاني یکپارچـه و بـه واسـطهی پایـان تمـاس میـان
تمدنهای غیر غربي تیسیم شد .عالوه بر ظاور وسایل حمل و نیل وارتباط هدیـد ،در
عرصهی اقتصاد نیر تغییر اساسي رخ داد و آن تثبیت نظام سرمایهداری بود .ای امـر بـر
تمام تمدنها از همله تمدن اسالمي تثییر شگرفي داشـت .ولـي تمـدن اسـالمي اراده و
اندیشــهی ترقــي و پیشــرفت خــود را از دورهی میانــه بــه بعــد از دســت داد (همــان،
صص.)61-62
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است به سخ دیگـر مسـائلي همچـون از دسـت دادن قـدرت دریـایي ،بازگشـت بـه

بدی ترتیب چنی استنباط مي شـود کـه در افـول تمـدن اسـالمي مجمـوع عوامـل
سیاسي ،اهتماعي ،اقتصادی و علمي داخلي و هااني دخیل بوده است که یکـي از ماـم
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تری آناا علل علمي بوده است که موضوع مورد بررسي در ای میاله است.

علل افول علمی تمدن اسالم

یکي از مباحثي کـه در دیـ اسـالم مـورد توهـه قـرار گرفتـه و از نخسـتی مبـاني
ساختاری شکلگیری تمدن اسالمي محسوب ميشود توهه به علم و اهمیـت و منرلتـي
است که برای علما و دانشمندان قائل شده است .چنانکه به تعبیر شاید یـاني ،خداونـد
متعال علم و دانش را علت کلي و اساسي آفـرینش همـهی پدیـدههای هسـتي ،اعـم از
آسمان و زمی معرفي کرده است .همی نکته باتری دلیل و قاطعتری گواه برای نشـان
دادن ارزش و هایگاه علم در حوزهی تمـدن اسـالمي اسـت (حجتـي ،1359 ،ص.)32
آیات و احادیث گوناگون موهود دربارهی علم و اهمیت عـالم در دیـ اسـالم ،از روح
علمي حکایت دارد که بر دی اسالم و تمدن اسالمي حاکم است .چنانکـه در هفتصـد
وپنجاه آیه از آیات شریفهی قرآن کریم ،خداونـد مؤمنـان را تشـویق بـه علمآمـوزی و
کسب دانش ميکند .ای در حالي است که آیات احکام در قـرآن چاارصـد آیـه بیشـتر
که نميدانند برابرند؟هر آینه خردمندان متذکر ای مطلبنـد» 2.همچنـی در آیـهی دیگـر
آمده« :خداوند به آنان که از علم و دانش بارهمند هستند نعمت میام اعطا ميکنـد تـا در
ظل چنی میام رفیعي از سایر مردم ممتاز باشـند» 3و پیـامبر اکـرم (ص) بـه کـرات بـر
هایگاه علم و میام رفیع دانش و منرلـت عـالم تثکیـد کردهانـد.از هملـه از سـخنان آن
حضرت است که ميفرماید« :از م نیست هر کسي که دانشمند یا دانشپژوه باشد» 4یـا
در حــدیثي دیگــر ،پیــامبر اکــرم (ص) ميفرمایــد« :علمــا وارث پیامبراننــد» (کلینــي،
 ،1388ص.)1
با استناد به ای آیات و روایـات و احادیـث ،پیداسـت کـه پیشـرفت علـوم مختلـف
در حوزهی تمدن اسالمي نتیجهی اهمیتي اسـت کـه قـرآن کـریم و پیـامبر اکـرم (ص)
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 .1سوره علق ،آیه 1
 .2قل هل یستوی الذی یعلمون والذی ب یعلمون انما یتذکر اولوابلباب.
 .3سوره مجادله ،آیه .11
 .4لیس مني اب عالم او متعلم
 .5ک عالما او متعلمار و ب تک الثالثة فتالک.

علل افول علمي تمدن اسالمي

«یا عالم باش یا دانش آموز و هر ای نباش که بـه هالکـت خـواهي افتـاد» .5همچنـی
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نیست .نخستی پیام اسالم دعوت به فراگیری دانش است« :1آیا آنان که ميدانند با آنـان

به عنوان هدایتکنندهی مسلمانان به علم و دانـش ميدادنـد و تـا قـرن پـنجم و ششـم
نیر تمدن اسـالمي در عرصـههای مختلـف علمـي ،پیشـرو تمـامي اقـوام و تمـدنهای
بشری بوده است .حال پرسش اساسـي ایـ اسـت کـه بـا ایـ همـه تثکیـداتي کـه در
دی اسالم هات توهه به علم و گسترش و پیشرفت علـوم وهـود دارد ،چـه عـواملي
سبب افول علمي در حوزهی تمـدن اسـالمي شـده اسـت .در تحییـق حاضـر ،عوامـل
مؤیر در افول علمي تمدن اسالمي در دو دستهی داخلي و خارهي مـورد بررسـي قـرار
گرفته است.
الف)عوامل داخلی
 :1عدم جریانی شدن علم در جامعه (عدم پذیرش علم به عنوان یک نیاز اجتماعی)

تمدن اسالمي در قرون اولیهی هجری با تکیه بر خردورزی و گسترش روح تسـاهل
و تسام  ،سبب تشویق مسلمی به آموخت علم و تبدیل تعصبات قومي به همبستگي و
دیانتي تسام هویتر و شاید بيتعصبتر از اسالم وهـود نـدارد» (زری کـوب،1369 ،
ص )25زیرا در تفکر اسالمي در قرون اولیه ،محـدودیت ارضـي و قـومي مبنـا نبـود و
قلمرو اسالم به عنوان یک دیار برای همگان مد نظر بود .ای تفکر نو موهـب همگـاني
شدن دانش در حوزهی تمدن اسـالمي شـد کـه از آن تحـت عنـوان معجـرهی فرهنـگ
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

اسالمي یاد شده است (همان ،ص.)35
راز توفیق ای همگـاني شـدن علـم و دانـش در حـوزهی تمـدن اسـالمي در قـرون
نخستی  ،در مردمي بودن آن و منحصر و محدود نشدن علم به عدهای خـاص بـود امـا
ای فرهنگ ادامه نیافت و کم کم علم منحصر به عدهای خاص شد .نتیجهی منفـي ایـ
رویکرد ،انحصاری شدن علم و اندیشه و به تبع آن ،افول روحیهی علمي در میان مـردم
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غیرت و گسترش روح همزیستي مسالمتآمیر شد چنانکه به تعبیر کنت گوبینو« هـیت

بود .ار آن ها که علم در دست عده معدودی بود ،وقتي آن علما بـدرود حیـات گفتنـد
چون نتوانسته بودند از طریق تربیت شـاگرداني عـالم و دارای اندیشـههای نـوی  ،علـم
خود را به هامعه انتیال دهند یک گسست علمي به وهود آمد در گـذر زمـان تـثییرات
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وقتي علم و دانـش حامیـان قدرتمنـد خـود را از دسـت داد ،بـازار آن بيرونـق شـد و
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منفي آن بیشتر شد و به یک فرایند منفي درحوزهی تمدن اسالمي تبدیل گردید .بنابرای

قدرتمداران بعدی که مخالف علم بودند دریافتند که فیط از راه توسل به مذهب اسـت
که ميتوانند حکومت کنند و بدی شکل ،اسـالم ابـرار دسـت حکومتمـداران گشـت
(فالطوری ،بيتا ،ص.)50
در دهههای اخیر اگرچه تالشهایي در هات توهـه بـه علـم از سـوی آحـاد مـردم
شده است ولي تا رسیدن بـه آرمـان مطلـوب اندیشـهی اسـالمي ،فاصـلهی زیـادی در
پیش است .شاید تناا راه حل درمان ای نییصـه همـان هاـاد علمـي باشـد کـه بتوانـد
به صورت فراگیر ،اندیشه علمي را در حوزه تمدن اسالمي تسـری داده و یـک انیـالب
تکــاملي در حــوزهی علــم بــه وهــود آورد تــا از قبــل آن اندیشــه ســاخت زنــدگي در
فرهنگ مسلمانان ها باز کند و تک تک افراد هامعه به عنوان عامل انسـاني ،بسـتر سـاز
توسعه علمي هامعه گردند و با توسعه علمي زمینـه گسـترش آزادی بـه معنـای واقعـي
کلمه و گسترش عدالت آنطور که دی میدس اسالم بیان نموده ،فراهم شـود زیـرا بـه
(رضي ،1378 ،ص )61و هامعهای ميتواند پذیرای عدالت شود که به آگاهي و بیـداری
رسیده باشد.
 :2از بین رفتن آزادی فکری و تعقلگرایی و گسترش تقلید کورکورانه

آزاداندیشي و خردورزی از عوامل اساسي توسعهی علمي مسلمانان در قرون اولیـهی

به تعبیر گوستاولوبون« باید اعتـراف کنـیم کـه آنچـه مـا امـروزه نـام آن را آزادی
فکری ميگذاریم ریشهاش از مسلمانان گرفته شده است و آنها بودند کـه دسـت بـه
ای کار زدند( ».گوستاولوبون ،1358 ،ص.)551
دی میدس اسالم زمینهی نویني از تفکـر را بـرای هاانیـان بـه ارمغـان آورد کـه در
بردارنده آزاداندیشي بود و در چاارچوب ای آزاد اندیشـي بـود کـه مـذاهب مختلـف

علل افول علمي تمدن اسالمي

هجری بود و در واقع ای تفکر ،از تمدن اسالمي به سایر تمدنها انتیال یافت چنانکـه
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تعبیر حضرت علي (ع) هامعه اگر ميخواهد آزاد شود باید قبول عدل را بر خود بپذیرد

بهوهود آمد و بعدها بستر مناسبي برای ظاور فرقهی معترله شد .در پرتو همی تفکـر و
خود نشان دادند .ای توهه مسلمانان به عیل و خردورزی باعث شد تـا در برخـورد بـا
سایر فرهنگها از تجارب و دستاوردهای علمي آنها باره بگیرند .حتي ای روح علمي
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با تثسي از قرآن بود که علمای قرون اولیهی اسالمي ظرافـت فکـری قابـل تحسـیني از

موهب شد مسلمانان ،مرکر قدرت یعني دستگاه خالفت را نیر تحت سیطرهی علمـي و
فرهنگي خویش قرار دهند .مرکر قدرت هم تناقضات موهود میـان دیـ و علـم را بـه
وسیلهی بحث و گفتگو حل و فصل ميکرد و به برگراری هلسات علمـي بـی فیاـا و
فالسفه اعتیاد داشت که ای باتری راه برای بـه وهـود آوردن یـک هـو آزاد علمـي و
فکری بود .همچنی قابل ذکر است که عامالن قدرت نیر ،خود صاحب اندیشه بودنـد و
نه تناا از دانشمندان حمایت مادی به عمل ميآوردند ،بلکه خود شیفته و تشنهی علم و
اندیشه بودند و عاشیان علم را پرورش ميدادند .بدی ترتیـب پیونـدی خجسـته میـان
عاشق علم و صاحب علم به وهود آمده بود که در دنیای آزاد آن روز موهـب ظاـور و
بروز دانشمندان زیادی شد که هـرو مفـاخر ملـي و مـذهبي تمـدن اسـالمي محسـوب
ميشوند .همچنی تمام متفکران با تـالش فـراوان بـه تمـامي علـوم ،رنـگ و وهاـهی
اسالمي دادند و بدی وسیله توانستند برای آن علوم هایگاهي کسب کننـد .ایـ درسـت
بودند که سعي کردند از ای دی نوعي مکتـب اخالقـي بـهوهود بیاورنـد و هـایگری
فرهنگ غرب کنند اما متفکران مسلمان به علوم ،صبغهی اسالمي زدند .به ویـژه فـارابي
که با ادراک وابی خویش برای رفع و حل تناقضات ،مامتری و ارزندهتری خدمت را
به عالم اندیشه ارزاني داشت (فالطوری ،بيتا ،ص.)49
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

ای روح آزاداندیشي در کنار یبات سیاسي وتوسعهی اقتصادی موهب شد تـا مراکـر
علمي گسترش یابند علوم گوناگون از تمدنهای مختلف همعآوری شوند و در اختیار
دانش دوستان قرار گیرند اما حاکمیت روح اندیشـه و تعیـلگرایي در حـوزهی تمـدن
اسالمي ،بعد از دوران میانه ادامه پیدا نکرد و کم کـم کلیـهی افکـار و آرا ،بـه صـورت
تعبدی درآمد و استیالل فکر و اندیشه را تحت الشعاع قرار داد .کم کم ابـداع و ابتکـار
در مؤلفـات اسـالمي ضـعیف گردیـد و هنبــهی تیلیـد از گذشـتگان و همـع و تلفیــق
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عکس مسیحیت بود زیرا ای مسیحیت بود که وارد دنیای اندیشه شد و ایـ مسـیحیان

نوشتههای ایشان و شرح و تفسیر یا رد و تثیید عیاید آناا در ای مؤلفات قوت گرفـت.
به تدریج موضوعاتي که مورد توهه اندیشمندان بود محدودتر گردیـد و سـبب ضـعف
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بنابرای کم کم علم و اندیشه در هاان اسالم دچار رکود و افول گردید و مردم نیـر بـه
های ای که سعي و همتشان را معطوف به علماندوزی کنند ،صرفار اهر و فضیلت تعلـیم
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تفکر و تیلید بدون اهتااد و درآوردن متفکـری در شـمار ملحـدی و زنادقـه گردیـد

را در احترام به علما و خضوع نسبت به آنـان منحصـر سـاختند (برفـي ،1377 ،ص.)3
همچنی با بسته شدن باب اهتااد که از قرن هفتم به بعد پیش آمد ،رکود و همـود فیـه
و تفکر اسالمي آغاز شد و تیلید کورکورانه از گذشته در هامعه گسـترش یافـت .عیـل
مورد حمله واقع شد و ای عییـده بـه وهـود آمـد کـه عیـل بـا حیـایق دینـي بیگانـه
است .بدی ترتیب نظام علمي تمدن اسالمي که بر اساس علم و عیـل پایهگـذاری شـده
بود و معتید بود که دی اسالم با تکیه و تثکید بر علم و عیـل گسـترش یافتـه اسـت و
بسترساز روشنفکری و تنویر افکار مردم شده ،با بسته شدن اهتااد ،قابلیت عیالني خود
را از دست داد و بیشتر ایـ میامـات مـذهبي بودنـد کـه سـمت و سـوی آن را تعیـی
ميکردند .در چنی شرایطي روحیهی ابتکار و نوآوری علمـي از بـی رفـت و تفکـر و
بحث و مجادله و دستیابي به مسائل و مطالب هدید ،های خـود را بـه حفـک یکسـری
مطالب گذشته داد که دیگر متناسب با نیاز مردم نبود نظام علمي دیگـر نميتوانسـت از
پس از رنسانس ،سبب شد تا اروپاییان از آنها باره بگیرند و بـدی ترتیب دنیـای نـوی
علم را بنا ناند (همان).
بسته شدن باب اهتااد و پیدایش یـک نـوع فضـای مـنفعالن ،زیانهـای زیـادی بـر
اندیشهی مسلمانان که در حال تکوی و ترقي بود وارد آورد و از همه سـختتر آنکـه«
با ظاور ای دسته در میان مسلمی  ،مخالفت با علم و علما و عنـاد بـا تثمـل و تـدبر در
محدیی متوهه به وقوف در برابر نصوص و احترام آنها و محدود کردن دایـرهی عیـل
و احترام روایت به حد اعلي و منحصر ساخت بحثها در حدود الفاظ است .ای امور،
سبب عمدهی ضعف تفکر و تفضیل نیل و تیلید بدون اهتاـاد و تمسـک بـه نصـوص
بدون تعمق در میاصد آن و بغض و کراهت نسبت بـه فلسـفه و اهـرای آن و درآوردن
متفکری در شمار ملحدی و زنادقه گردید» (صفا ،1374 ،صـص .)135-136در نتیجـه

علل افول علمي تمدن اسالمي

امور علمي و تحییق در حیایق و انتیاد آرای علمـای سـلف ،آغـاز شـد زیـرا طبیعـت
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ابرار موهود علمي ،سود بزم را ببرد بلکه با انتیال ای ابرار به حـوزهی تمـدن غـرب،

علوم عیلي روز به روز از رونق و رواج افتاد تـا هـایي کـه افـرادی چـون محمـد بـ
یافتند.
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زکریای رازی ،ابو نصر فارابي ،ابوریحان بیروني و ابو علي سینا ،حکم سـیمر و کیمیـا

 :3حکومتی شدن علمم و بیکفمایتی اممرای مسملمان در آمموزش و گسمترش علموم و
فنآوری جدید

تــا قــرن ششــم ،حکــام و حتــي وزرا ،خــود از عــامالن و ســپس حامیــان علــم و از
اندیشمندان بودند .ولي به تدریج که علم صاحبان اصـلي خـود را از دسـت داد ،حکـام
هانشی آنها شدند حکامي که عالم نبودند ولي لباس علم را بـر تـ کـرده و وانمـود
ميکردند که صاحب اندیشه و آرای علمي هسـتند .بنـابرای علـم ابـرار قـدرت حکـام
شد و ای حکومتهـا نیـر اقـدام بـه همـعآوری علمـا و ادبـا و اندیشـمندان حـوزهی
حکومتي خود در دربار کردند تا هم دربار دارای پرستیژ علمي ،سیاسي و اهتماعي شود
و هم دست مردم از اندیشمندان کوتاه گردد .سـلطهی حکومتهـا بـر نظـام علمـي در
دهههای اخیر ،پیامدهای منفي بسیاری برای تمدن اسالمي داشـته اسـت کـه عـالوه بـر
عوامگرایي و گسترش فرهنگ حذفي و تثکید بـر مسـائل سیاسـي ،کمرنـگ شـدن وزن
مسائل هااني روبهرو نميشدند ،نتوانستند تمدن اسالمي را متناسب با تحـوبت هدیـد
علمي و حرکت نظام آفرینش به هلو هدایت کنند و زمینههای توسـعهی علمـي تمـدن
اسالمي را فراهم سازند.
از همله اقداماتي که باید صورت ميگرفت اما انجام نشد ،ایـ بـود کـه حکومتهـا
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

که متولي نظام علمي بیشتر کشورهای حـوزهی تمـدن اسـالمي بودنـد ،آمـوزش را بـه
عنوان فرایندی پیوسته که در طول زندگي انسانها ،امکانات یـادگیری را در اختیارشـان
قــرار دهــد ،درنیاوردنــد چــرا کــه امــروزه نیــش و کارکردهــای آموزشــي متناســب
با دگرگونيهای عظیمي که در هامعه بشری اتفـاق ميافتـد ،بایـد مـورد بـازبیني قـرار
گیرد .امروز در اغلب کشورهای اسالمي ،الگوهای رایج آموزشي به خصـوص آمـوزش
عالي ،بر پذیرش الگوهای کانه و نامناسبي استوار اسـت کـه بـا خواسـتهها و نیازهـای
اقتصادی ،فرهنگي و اهتماعي فاصـله دارنـد(مایورد ،بيتـا ،ص .)38از ایـ رو یکـي از
مسؤلیتهای فکری برر

متصدیان نظام علمي در حوزهی تمدن اسالمي بایستي تعیی

رواج هنجارهای عالي حرفهای در آموزش علوم برای پژوهشهای علمي باشـد(مایورد،
بيتا ،ص.)39
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راهبردهای هدید برای ارتیای آموزش علمي و پرورش معلمان علـوم و نیـر تعریـف و
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تثییرات علمي در هاان اسالم بوده است .از آنها کـه حکـام بـا رویکـردی علمـي بـا

در همی راستا ضرورت دارد کشورهای اسالمي با اسـتفاده از ف آوریهـای هدیـد
اطالعاتي در آموزش علوم ،روزآمد ساخت برنامههای دانشگاهي در رشته هـای بنیـادی
و تخصصي و مدرنسازی آزمایشگاهها و نیر گسترش حوزهی مطالعات علوم انسـاني و
نظریهپردازی در ای زمینه ،موانع علمي موهود بر سر راه خود را مرتفع سازد زیرا هـر
تمدني برای در پیش گرفت راه توسعهی انساني پایدار ،راهي هـر بارهمنـدی از میـران
گستردهای از منابع انساني ورزیده در عرصههای مختلف علمي ،فني و حرفـهای نـدارد.
پس باید تالش شود تـا در حـوزهی درون تمـدني و نیـر بـی المللـي میـان دولتهـا،
هامعهی علمي و عموم مردم در مـورد اهمیـت و نیـش علـوم در توسـعهی هوامـع و
سعادت نوع بشر اتفاق نظری به وهود آید و ای باتری راه ایجاد پایههای استوار بـرای
توسعهی انساني عادبنه و پایدار است.
 :4فقدان روحیهی فرهنگی و مدیریت علمی

داشتند ،روحیهی علمـي و اخـالق اهـل علـم در وضـعیت مناسـبي قـرار داشـت ،امـا
در گذر زمان ،علمآمـوزی و تولیـد علـم بـه عنـوان یـک ارزش از کـانون توهـه کنـار
رفت بنـابرای میـران مطالعـه نیـر پـایی آمـد و علـم در انحصـار گـروه اقلیـت قـرار
گرفــت .اکثریــت از فراگیــری علــم بيباــره ماندنــد و احســاس حیــارت و ضــعف
هم نميکردند زیرا چنان که گفته شد علم بـه یـک نیـاز اهتمـاعي تبـدیل نشـده بـود
تولید نظریه و فکر تبدیل به یـک ارزش عمـومي در مراکـر مختلـف علمـي شـود و در
قلمروهای گوناگون عیل نظری و عملي از نظریهپردازان تیدیر شـود .افـرون بـر فیـدان
فرهنگ علمي ناادینه شده ،فیدان مدیریت علمي و فیدان سیاست علمي موهـب شـده
است تا در میاطع مختلف علمي روحیهی علمي و رفتار و آداب علمـي مـورد توهـه و

علل افول علمي تمدن اسالمي

بنابرای در حوزهی تمدن اسالمي برای تثبیت فرهنگ علمي و ناادینه شدن علـم ،بایـد
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در قرون اول هجری با تثکیداتي که قرآن کـریم و سـایر متـون دینـي در علمآمـوزی

امعان نظر قرار نگیرد.
پژوهش است که خود آیار منفي زیادی را برای حوزهی تمدن اسالمي بـه دنبـال داشـته
است .حال اگر قرار است علم در حوزهی تمدن اسالمي ناادینـه شـود و تولیـد علـم و
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از پیامدهای مام کاهش روحیه و فرهنگ علمي ،پایی آمدن سـط مطالعـه و میـران

نظریهپردازی ،تبـدیل بـه یـک ارزش رایـج گـردد ،بایـد بـه احیـا و تـرویج و تیویـت
خصلتهای عالمانه ،روحیه علمي و اخالق اهل علم پرداخته شود و ای حساسـیت در
هامعه ایجاد شود که یکي از راههای عمدهی احیای تمـدن اسـالمي ،بـاب بـردن میـران
مطالعه و پژوهش و ارائه ایدههای کامالر علمي و کارشناسانه است.
 :5ناتوانی در ایجاد تحوالت علمی و فکری جدید در حوزهی تمدنی

مسلمانان اگر چه برای چند سده پرچم علم را در اهتـراز نگهداشـتند ،امـا نتوانسـتند
آغازگر دورهی تاریخي هدیدی باشـند و ایـ ماـم یعنـي رسـالت آغـاز دوران تفکـر
مدرن به اروپا محول گردید .زیرا تمدن اسالمي نتوانست متناسب بـا تحـوبت هاـاني،
پویایي خود را حفک نمایـد .یکـي از دبیـل ایـ نـاتواني ،نـاهمگوني عناصـر موهـود
در حوزهی تمدن اسالمي بود که در عی حال کـه در ابتـدا مایـهی قـوت علمـي بـود،
سرانجام موهب تفرقه شد .بهعالوه مااهرت نخبگان ،پدیدهی هشداردهندهای بوده کـه
است .بنابرای تدوی سیاسـتهای علمـي 1هاـت بـه حـداکثر رسـاندن کارآمـدی در
حوزههای مختلف علمي و روزآمد کردن تمام پتانسیلهای موهـود و هـذب رهـال و
چارههای اندیشمند در نظام علمي و حتي سیاسي ،اهتماعي ،اداری و اقتصـادی واضـ
و تردید ناپذیر است.
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

گسترش اندیشهی روحمدارای دیني به های اندیشـهی دینـي قشـری هاـت ایجـاد
وفاق دیری میان اقـوام مختلـف و زباناـای گونـاگون ،توسـعهی ارتباطـات علمـي بـا
نظام علمي هااني ،دیدن واقعیتهای علمي هااني و انطباق آنها بـا اصـول علمـي در
حوزهی تمدن اسالمي ،گسترش نگاههای علمي و کامالر کارشناسي در نظامهای مختلف
سیاسي ،اهتماعي و اقتصادی ،توهه به علم به مثابهی یک نااد اهتماعي کـه الرامـات و
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در دهههای اخیر در حوزهی تمدن اسالمي ،آیار و پیامدهایي مخـرب بـه دنبـال داشـته

اقتضائاتي همچون سازمان و تشکیالت ،روابط ،شـبکه ارتبـاطي و تعـامالت رفتارهـای
خاص را دارد ،طلب ميکند تا با افرایش ارتباط میان علم بـا سـایر ناادهـای فرهنگـي،
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1390.1.2.5.5
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1. science polices

بستر بزم برای گسترش ارتباطات محیطي و منطیه ای و درون تمدني و بـرون تمـدني
فراهم گردد.
ب) عوامل خارجی
استعمار و نظام سرمایهداری جهانی

اگرچه هنگهای صلیبي از سوی غرب و حملهی مغوبن از سمت شـرق در دورهی
میانه ،از مامتری عوامل خارهي افول علمي تمدن اسالمي محسـوب ميشـوند ،امـا در
سدههای اخیر مامتری عامل خارهي ،پدیدهی استعمار بوده است .ای نوشـتار در پـي
بررسي چرایي و چگونگي پیدایي استعمار و مراحل آن نیست بلکه قصد آن توهـه بـه
ای مطلب است که استعمار نیش بسرایي در رکود علمي تمدن اسـالمي داشـته اسـت
زیرا از رنسانس به بعد که به مـرور زمـان تحـوبت علمـي و انیالبهـای مختلفـي در
عرصهی کشاورزی ،صنعت و تکنولوژی در غرب گسـترش یافـت و مکاتـب هدیـدی
کشورهای غربي هات صدور سرمایه و سود آفریني بیشتر متوهه مشرقزمی شدند .بـا
طرح پدیدهی توهه به شرق ،حرکت ای کشورها به سمت هاان اسالم گسترش یافت.
سپس با طرح مباحثي همچون شرقشناسـي ،بیشـتری سـتمها را بـر هاـان اسـالم روا
داشتند چرا که آنها هدفي هر وابسته کردن هاـان اسـالم در عرصـههای مختلـف بـه
خصوص مسائل علمي نداشتند و با برنامهریری طوبنيمدت ،موهبات رکود علمـي در
همان اهداف سلطهطلبانهی فرهنگي ،دیني و گسترش رکود علمي ،سیاسي ،اهتمـاعي و
اقتصادی تمدن اسالمي و تحیق تدریجي آرمان نژادپرستانه در هاان اسالم بـوده اسـت
(وبیتي ،1376 ،ص.)4
تحوبت بعدی غرب نیر در هات سلطه بـر مشـرقزمی طراحـي شـد .پروژههـایي
همچون هاانيسازی و هاانيشدن و پس از آن طرح ایدهی برخـورد تمـدنها توسـط

علل افول علمي تمدن اسالمي

حوزهی تمدن اسالمي را فراهم ساختند .ایجاد نظام صایونیستي در خاورمیانـه یکـي از

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-08-12

همچون سکوبریسم ایجاد شـد ،نظـام هدیـد اقتصـادی سـرمایهداری شـکل گرفـت و

هانتینگتون ،هدفي هر مبارزه با گسترش و ترقـي تمـدن اسـالمي و رسـیدن بـه منـافع
115
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مختلف خودشان نداشته است (هانتینگتون ،1375 ،صص.)81-107

بعد از یازده سپتامبر تاکنون نیر کشورهای برر

غربي به باانهی مبارزه با تروریسـم

و در اصل در حات حفک و گسترش منافع خود و حمایت از اسـرائیل و مبـارزهی هـر
چه بیشتر با مسلمانان ،حضور فعالتری در مراکر اساسي حـوزهی تمـدن اسـالمي پیـدا
کرده اند (اسدی ،1381 ،ص.)50
حال با توهه به دیدگاهها و برنامههای وسیعي که توسط کشورهای غربـي در هاـت
رکود تمدن اسالمي در عرصههای مختلف ،به ویژه مسائل علمي طراحـي شـده اسـت،
اندیشمندان مسلمان با تکیه بر مؤلفههای ارزشمند قرآن و پتانسیلهای موهـود در ایـ
حوزهی تمدني وسیع ونیر بیداری مسلمانان و تیویت هویت دینـي ،بزم اسـت کـه بـه
منظور رسیدن به عظمت علمي گذشته خود و دستیابي به نیطه اوج تمـدنهای هاـاني،
ابتدا به تیویت مباني علمي تمدن اسالمي پرداخته و مبارزه خود را با تفکر سلطهپذیرانه
غرب تا رسیدن به پیروزی ناایي ادامه دهند.

تیریبار تمام اندیشمندان معاصر در مورد احیای تمدن اتفاق نظر دارنـد .نظریـهپردازان
مسلماني همچون اب خلدون ،عبده ،سید همالالدی اسدآبادی ،امام خمیني (ره) ،اسـتاد
مطاری و دکتر شریعتي به احیا تمدنها به طور کلي و تمدن اسـالمي بـه طـور خـاص
اتفاق نظر دارند .همچنی اندیشمندان غربي همانند توی بي ،کانت و هانتینگتون همگي
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

احیا تمدن و احتمال بازیابي 1آن را رد نميکنند ولي آناا بر سـر معنـادار بـودن تـاریخ
اختالف نظر دارند آنهایي که در خود تاریخ انسان به وهود معنا اعتیـادی ندارنـد ،بـه
اصالح هاشي تمدن افول کرده و احیای ناایي آن باور دارند .ای رویکـرد اصـالحي-
احیایي 2نامیده شده است و رویکرد عـدهای را کـه در تـاریخ بـه معنـایي قائـل هسـتند
رویکرد پیشرونده -انباشتي 3نامیدهاند (مظفری ،بيتا ،ص.)54
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راهکارهای احیا و پیشرفت علمی تمدن اسالمی

از هواداران نظریهی اول ميتوان از توی بي نام برد .وی معتیـد بـه حرکـت دائمـي،
چالش و واکنش است و بر ای باور است که « تمدناا از طریق واکنش موفییـتآمیر در
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2. renew able corrective
3. progressive - cumulative.
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1. recovery

میابل چالشهای پیاپي متولد ميشوند و رشد ميکنند .هرگاه و هنگامي که تمـدنها بـا
چالشي مواهه شوند که در برخورد با آن ناکام بمانند فرو ميپاشند و متالشي ميشـوند»
(همان).
اب خلدون نیر معتید به بازیابي تمدن افول کرده است ولي ای بازیابي را وابسته به
توانمندی فرد در دوران افول و احیای عصبیت زیـر لـوای نظـم نـوی هاـاني ميدانـد
(همان ،ص)55

.

دیدگاه دستهی دوم بر رد نظریهی چرخهای و بر باور به سرشت انباشتي تجربـههای
انساني مبتني است .کانت که یکي از بنیانگذاران اصلي نظریه پیشرونده -انباشـتي اسـت
معتید است که داستان« ،داستان ویراني پیاپي تمدنها است ،اما هر انیراضي چیری را از
دورهی قبلي حفک ميکرد و بدی ترتیب راهي را برای سطحي عاليتر از زندگي تدارک
ميدید» (همان ،ص.)56
حالت طبیعي تمدن است و بازیابي تمدن افول کرده تحـت شـرایطي معـی امکانپـذیر
است .نظریههای اندیشمندان مسلماني کـه بـه احیـای تمـدن اسـالمي اعتیـاد دارنـد در
یک گروهبندی ،بـه سـه دسـته تیسـیم شـده اسـت :بـازآفرینيگرایي ،1اشـترا گرایي

2

و عامگرایي.3
 :1بازآفرینیگرایی

مفرط به حلول دوبارهی روح در کالبد سنگوارهای است .ای ها بر ای باورند چیری کـه
بایــد هــان دوبــاره بیابــد نمونــهی مدینــهی دوران خــود پیــامبر اکــرم (ص) یعنــي
مدینةالنبی اسـت و تـا حـدودی هـم دوران بالفصـل بعـد از رحلـت ایشـان
(11ق632/م) و دوران خلفــای راشــدی (40-11ق661-632 /م) اســت ،ایـ رویکــرد

علل افول علمي تمدن اسالمي

نظریهپردازان ای گروه معتیدند که بازآفرینيگرایي از تصور یابت پایه ميگیرد و میل
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به طور خالصـه بـا توهـه بـه دو نظریـهی ارائـه شـده مشـخص اسـت کـه افـول،

دارای یک هاانبیني مشخص است و در عی حال که زمان و مکان دقیق و مشخص را

2. communalism.
3. universalism.
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1. reproductivism.

مد نظر دارد ،علـم و ف شناسـي را رد نميکنـد .از مامتـری نظریـهپردازان ایـ دسـته
ميتوان از حضرت امام خمیني (ره) ،سید قطب ،مودودی و حس ترابـي 1نـام بـرد .در
مجموع ای متفکران معتید به نوسازی بنیادهای دی و احیای اسالم در تمام هنبهها بـه
منظور بازگشت به شریعت هستند (مظفری ،بيتا ،ص.)68
 :2اشتراکگرایی

ای گروه شامل دستهای از متفکران مختلف اسالمي است که ميکوشـند تـا هوانـب
مختلفي از اسالم را با هنبههایي از مدرنیته ،با وهود تفاوتهایي کـه بـی آنهـا وهـود
دارد ،آشتي دهند ولي همهی آنها بر سر برتـری حکومـت سیاسـي -دینـي (اسـالمي)
توافق دارند .از همله افرادی که چنـی دیـدگاهي دارنـد ميتـوان از سـید همالالـدی
اسدآبادی ،محمد عبده ،شریعتي ،بازرگان ،آرکون ،2حس هنتي ،3سروش و خاتمي نـام
برد .آنها موافق تفسیری نو از اسالم هستند که عیل در آن باید نیش کلیدی ایفـا نمایـد
 :3عامگرایی

بر اساس ای دیدگاه ،بازی تمدن افول کرده به طور مستییم به هاان -عصر مشروط
مي شود که در آن تمدن نو ،ظاور خواهد کرد .تمدنها در دنیای قـدیم بـا یکـدیگر در
تماس بودند البته میران ای تماس به آن اندازه بود که دنیای آن روز اهـازه مـيداد .در
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

را نو کند .برنامهی بازسازی عامگرایان مسلمان مشتمل بر ایـ امـور اسـت .1 :در نظـر
گرفت تمدن موهود غرب به عنوان مبنای ضروری برای تمدني هااني  .2تحول کیفـي
مسلمانان به نیشآفرینان و کمکدهندگان به عـامگرایي بـه عـوم مبـارزه بـا آن و در
ناایت تسلیم شدن به آن  .3حفک هویتهای فرهنگي و هویتهـای مسـلمانان (همـان،
ص.)74
 .1رهبر بنیادگرای اسالمي سوداني.
 . 2محمد آرکون استاد دانشگاه سورب بوده و کتاباای زیادی در مورد اسالم به چاپ رسانده است.
 . 3حس هنتي استاد دانشگاه قاهره و یکي از شخصیت های پیشگام احیا گرایي اسـالمي اسـت .یکـي از آیـار او
میدمه بر غرب آئیني است که به عربي نوشته شده و پاسخي بر شرق شناسي است.
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چنی دنیایي ،تمدني معی پس از گذران دورهای از ضعف و انحطاط ميتوانست خـود
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(همان ،ص.)69

نتیجهای که ميتوان از ای دستهبندیها گرفت ای است که احیای تمدن اسالمي نـه
تناا آرزوی تمام اندیشمندان و متفکران اسالمي ،بلکه همـهی مسـلمانان هاـان اسـت
ولي ای که ای احیا چگونه صورت گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است .نگارنده بـر
ای باور است کـه سـوگیری در سیاسـتگذاریهای علمـي بایـد در هاـت توهـه بـه
نیازهای آینده و نه صرفار ماندن در سنتهای گذشته باشـد و نـه تیلیـدی از برنامـههای
علمي غرب بلکه به طور کامل برگرفته از قوانی  ،مفاهیم ،مؤلفهها و شـریعت اسـالمي
باشد .چنانکه به تعبیر مرحـوم سـید همالالـدی اسـدآبادی «راه غربـي بـه بـ بسـت
ميانجامد .شیوهی اسالمي نباید به رسوم بسنده کند و به تکرار فرمولهای قانوندانهای
بررگي بپردازد که مشکالت عصر خود را هم حل نکردهاند .ما باید از روشي تیلید کنیم
که عبارت است از وضع قـوانی (فیـه) بـر اسـاس قواعـد و اصـولي ازلـي و عـالمگیر
شریعت بـه گونـهای کـه بتـوان آنهـا را در هـر برهـه از تـاریخ بـه اهـرا درآورد»
نکتهی دیگری که در احیای علمي تمدن اسـالمي بایـد لحـاظ شـود ایـ اسـت کـه
اندیشهی وحدت اسالمي و تعاد بر اهرای دسـتورات اسـالم بـا هـدیت دنبـال شـود.
ایدهای که با رویکارآمدن نظام هماوری اسالمي تـاکنون مـدنظر مسـؤلی و حـاکمی
هامعه قرار داشته است .یکي از پیامدهای چنی وحدتي ،ناکـامي سـلطهگران غـرب در
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مختلف اسالمي است که تاکنون خوب شـکل نگرفتهانـد بـه ویـژه ایجـاد و گسـترش
شبکهی ارتباطي میان دانشگاهها و مراکر تحیییاتي و علمي و افرایش چـاپ نشـریات و
برگراری همایشهای علمي درون تمدني ميتوانـد مـورد توهـه قـرار گیـرد ماننـد راه
اندازی سایت مجالت علمي اسـالمي کـه بـا مرکریـت هماـوری اسـالمي ایـران و در
کتابخانه منطیهای شیراز شروع به فعالیت نموده است .همچنی تربیـت نیـروی انسـاني

علل افول علمي تمدن اسالمي

تحیق برنامههای استعماریشان بوده است (شایدی ،1384 ،ص.)2
مطلب دیگری که باید هات احیای نظام علمي تمدن اسالمي مورد توهه قرار گیـرد،
ایجاد یک نوگرایي است که نه برگرفته از نوگرایي غربي ،بلکه برگرفته از اسالم زنـده و
پویا باشد (روژه گارودی ،ص .)4اقدام دیگری کـه بایـد انجـام شـود گسـترش ارتبـاط
علمي مناسب در حوزهی تمدن اسـالمي هاـت توسـعهی علمـي مسـلمانان اسـت .در
گسترش ارتباطات علمي ،یک بحث ماـم ،ایجـاد انجم هـای علمـي میـان کشـورهای
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(روژگارودی ،ص.)3

متخصص ،خالق و پژوهشگر ،با حفک هایگاه و رواداشت احترام بزم نسبت به آنـان و
بــه کــارگیری نیروهــای علمــي در حــوزهی تمــدن اســالمي و هلــوگیری از ماــاهرت
چارههای علمي از طریق تجایر مراکر پژوهشي و دانشـگاهي بـه امکانـات مـورد نیـاز،
ميتواند از عوامل مؤیر در توسعهی علمي تمدن اسالمي باشد.
استمرار حرکتهای علمي ،پذیرش واقعیتهای علمـي هاـاني ،گسـترش روحیـهی
کار و تالش با تیویت خودآگاهي و خودباوری ،ارائهی دیدگاههای کـامالر کارشناسـي و
علمي در نظام اداری ،اقتصادی و سیاسي ،اسـتفاده از پتانسـیلهای موهـود در حـوزهی
تمدن اسالمي با نگاه علمي و به دور از گرایشات سیاسي و همچنی اسـتفاده از نیروهـا
و امکانات مورد نیاز ممالک اسالم با هایگریني ایدههای خودی در زمان مناسب ،از اهم
راهکارهایي است که ميتواند تادیدها را به فرصت و ضعفها را به قوت تبدیل کند و
بستر توسعهی علمي متناسب با شرایط علمي هااني را فراهم سازد.
تمدن اسالمي از مامتری تمدن های بشری است تـا قـرون میانـهی هجـری در اوج
اعتال قرار داشته است اما از آن تاریخ به بعد در ابعاد مختلف دچار افت وافول گردیـد.
یکي از ای ابعاد ،افول علمي بود .با وهود همهی تثکیداتي که در شـریعت اسـالمي بـر
علم و علمآموزی شده ولي متثسفانه در حوزهی تمدن اسالمي از قرون میانـه بـه بعـد،
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

روند تحوبت تمدن اسالمي مبتني بر اصول علمي شکل نگرفت از همله عوامـل ایـ
امر آن بود که علم به عنوان یک نیاز اهتماعي مورد توهـه قـرار نگرفـت .در نتیجـه در
میان آحاد مختلف هامعهی بشری رواج پیدا نکرد ،به مرور زمان هنبـه انحصـاری پیـدا
کرد و بعد از آن که علم صاحبان اصلي خود را از دست داد ،در انحصار حکمرانان قرار
گرفت و حکامي که نه عالم بودند و نه اهازه مشارکت به علمـا در عرصـههای سیاسـي
ميدادند ،با عث شدند تا با سیاستگذاریهای نادرستي که اعمال کردند ،تمدن اسالمي
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نتیجه

را در عرصههای علمي از حرکت پرشتابي که در قرون اولیهی هجری پیـدا کـرده بـود،
بازدارند و در سـدههای اخیـر بـه رکـود و افـول بکشـانند بنـابرای در دوران حاضـر
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تاریخي خود ،سیاستهایي اتخاذ نماید که متناسب با تحـوبت دوران حـال و آینـدهی
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ضرورت دارد که تمدن اسالمي با حفک اصول علمي خود و با توهه نیادانه بـه گذشـته

هامعهی بشری به نتایج ارزشمندی دسترسي پیدا کند و دستاوردهای متناسب با رسالت
خود را برای هامعهی بشری به ارمغان آورد.

علل افول علمي تمدن اسالمي
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منابع و مآخذ

 .1اب خلدون ،عبـدالرحم ( .)1331مقدمهی ابن

لدند

 ،ترهمـهی

محمد پروی گنابادی ،هدوم ،تاران :بنگاه ترهمه و نشر کتاب.

 .2اسدی ،بیـژن ( 11 .)1381سپتامبر

بر موقعیت

آثار آ

سیاسی لدیج فارس ،فصلنامهی مطالعات خاورمیانه ،سال  ،9شـمارهی ،3
تاران :وزارت امور خارهه.

 .3ایوبکوسـت ( .)1363جها

بینی ابن

لدند

 ،ترهمـهی مظفـر

مادوی ،تاران :شرکت ساامي انتشار.

 .4برفي ،محمـد( .)1377بررسی عدل توسعه عدمی
در تمد

افنو

آ

اسالمی ،روزنامهی اطالعات ،شمارهی .77/6/25 ،24

 .5حجتي ،محمد بـاقر ( .)1359آداب تعدیم

 .6روژه گـارودی ،سید جمنا
نوگرایی اسالمی ،تاریخ معاصر ایران ،شمارهی  24و .23
 .7رضي ،شریف ( .)1378نهج البالغه ،ترهمهی عبدالمحمد آیتـي ،خطبـهی
الندی  ،انحطنا

تمند

 15تاران :دفتر نشر و فرهنگ اسالمي.

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

 .8زری کوب ،عبد الحسی ( .)1369کارنامه اسال  ،تاران :امیر کبیر.
 .9زیبا کالم ،صادق ( .)1376ما چگونه ما شدیم ،تاران :روزنه.

 .10شایدی ،هعفر ( .)1384احینای فرنننو
آرز ی دیرینه مسدمانا  ،سیاست روز ،شماره .24 ،3 /84
 .11صفا ،ذبـی ا ( .)1374تناری عدنو عقدنی در تمند
اسالمی ،هاول ،تاران :دانشگاه تاران.
 .12فالطوری ،هواد (بيتا) .عوامل پیشرفت عدمنی مسندمی در
پنجم نجری ،دفتر دانش ،سال اول ،شمارهی  ،4تاـران:
چهر
قر
تمند
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 .13قرباني ،زی العابدی ( .)1372عدل پیشرفت اسنال
مسدمی  ،تاران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

انحطنا
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وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

اسنالمی،

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-08-12

تاران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

تعدنم در اسنال ،

 .14کاشفي ،محمد رضا ( .)1384تاری

تمد

فرننو

اسالمی ،قـم:

انتشارات مرکر هااني علوم اسالمي.

 .15کلیني ،ابو هعفر محمد اب یعیوب (1388ه.ق) ،اصو

کنافی ،هـاول ،قـم:

دارالکتاب اسالمي.

 .16لوبون ،گوستاو ( .)1358تمد

عرب ،هسوم ،تاران :کتابفروشـي

اسال

اسالمیه.

 .17مایورد ،فـدریکو(بيتا) .آمنوز

عدمنی

توسنعه پایندار،

ترهمهی محمد هعفر پوینده ،پیام یونسکو ،شمارهی .330
 .18مظفری ،مادی(بيتا) .آیا تمدني افول کرده مي تواند بازسازی شود؟ تمدن اسـالمي
یا اسالم متمدن؟ ،نگاه نو ،شمارهی .39

مسأله فدسطی بر اساس
 .20وبیتي ،علي اکبر ( .)1376ایرا
اسننناد زارا امننور لارجننه/ 1897-1937 ،
1317-1315ق ،تاران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
 .)1383( -------------- .21تاری

فرننو

تمد

اسنالمی،

قم :دفتر نشر معارف.
مجتبي امیری ،تاران :دفترمطالعات سیاسي و بی المللي.

علل افول علمي تمدن اسالمي

 .22هانتینگتون ،ساموئل ( .)1375نظریه بر لورد تمند نا ،ترهمـهی
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انحطننا
عوامننل وننعح
 .19مــوییي ،احمــد ( .)1373عدننل
آرای اصنالحی
مسدمی در اندیشه نای سیاسنی
سید جما الدی اسدآبادی ،تاران :نشر فرهنگ اسالمي.
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